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Information om nulägesanalys i samarbete med 
Skolverket, nyanlända och flerspråkiga barn och 
elever 
Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Nämnden beslutade vid sammanträdet den 15 maj 2019 att godkänna en 
överenskommelse med Skolverket om insatser för att stärka utbildningens kvalitet för 
nyanlända barn och elever enlighet med redovisat förslag. Förvaltningen fick också i 
uppdrag att till nämnden redovisa en plan för användningen av tilldelade medel och 
eventuella interna medel.  

Föredragning 

Skolverkets riktade satsning för Uppsala kommun gällande nyanlända och flerspråkiga 
elever börjar med överenskommelse 1 (ÖK 1). Denna innebär att skolverket tilldelar 
kommunen medel för att ta fram ett nuläge och utifrån detta nuläge komma fram till 
vilka riktade satsningar som tas fram till överenskommelse 2. 

Uppsala kommuns tilldelade medel i ÖK 1 kommer att täcka kostnaden för tillsättning 
av tre processledare på vardera 50 procent för de tre skolformerna förskola, 
grundskola och gymnasieskola. Arbetsmarknadsförvaltningen, som också ingår i den 
riktade satsningen, kommer på motsvarande sätt att tillsätta en processledare. 
Processledare och representanter från varje avdelnings ledningsgrupp bildar ett lokalt 
team. 

Samordnarna kommer att svara för att det tas fram en förankrad nulägesbeskrivning 
och förslag på vilka åtgärder som bör prioriteras i de olika skolformerna. Åtgärder för 
utveckling kan riktas till en verksamhet eller ett verksamhetsområde. Det kan 
exempelvis handla om kompetensutvecklingsinsatser som genomförs i samarbete 
med universitet. 

Som ett led i arbetet planeras under hösten två workshoppar i respektive skolform. Till 
dessa kommer nyckelpersoner från varje avdelning att bjudas in så att varje nivå i 
organisationen är representerad. För att få en bred förankring av ett nuläge så kommer 
relativt många medarbetare bjudas in (30-50 medarbetare) och som också har olika 
roller i organisationen. Kommunens egen kostnad i samband med ÖK 1 begränsas till 
en marginell kostnad för eventuella vikarier i samband med workshoppar.  
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Uppsala kommun tar därefter ställning till om man vill gå vidare i samarbete med 
Skolverket. Åtgärder för utveckling kommer i så fall att sammanfattas i en 
överenskommelse 2 där det också klargörs vilket ekonomiskt stöd Skolverket bidrar 
med för att genomföra åtgärderna.  Överenskommelse 2 är tänkt att sträcka sig över 
flera år. 

Den riktade satsningen som Skolverket genomför kommer att bli en del av varje skolas 
systematiska kvalitetsarbete. Stödet från Skolverket syftar till att stödja skolorna i 
genomförandet av åtgärder som skolan tar fram för ökad måluppfyllelse för varje elev. 

 
 
Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör 

 

 


	Information om nulägesanalys i samarbete med Skolverket, nyanlända och flerspråkiga barn och elever

